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Głównym celem budowy przejść nie jest 

przeciwdziałanie wypadkom drogowym 

 
 

 

 

 

Przejścia dla zwierząt nie są metodą zapobiegania 

kolizjom pojazdów ze zwierzętami na drogach 
Kolizjom zapobiegają szczelne ogrodzenia po obu stornach drogi, zwykle zamontowane na 

całym jej przebiegu, uniemożliwiające dostanie się zwierząt na pas drogowy 



Efekt barierowy i projektowanie przejść dla zwierząt 

Przejścia powinny być projektowane przy 

drogach jednojezdniowych  

o natężeniu ruchu większym  

niż 10 000 pojazdów na dobę (ssaki) 

oraz większym niż 500 pojazdów na dobę 

(płazy) na odcinkach nieoświetlonych, 

bez ogrodzeń i barier ochronnych. 

Jedną z najpoważniejszych 

ekologicznych konsekwencji rozwoju 

infrastruktury drogowej jest ograniczenie 

swobodnego przemieszczania się 

organizmów w przestrzeni 

krajobrazowej poprzez tworzenie 

barier ekologicznych.  



Ogólna statystyka wypadków i kolizji ze zwierzętami dziko żyjącymi  

na drogach krajowych w Polsce 

Rok 
Liczba zdarzeń 

drogowych 

Liczba osób 

zabitych 

Liczba osób 

rannych 

2014 193 8 246 

2015 216 10 265 

2016 182 14 213 

2017 195 10 229 

2018 182 13 214 

Łącznie w latach 

2014-2018 
968 55 1167 

Na podstawie opracowań: Wypadki drogowe w Polsce w 2014 -2018 r., Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa,  2015-2018 r. 



Baza danych śmiertelności zwierząt na drogach krajowych 

Łączna liczba kolizji ze zwierzętami na drogach krajowych  

w latach 2014 - 2016 
46 366 

(591 zdarzeń zgłoszonych Policji – 1,3%) 

Liczba kolizji z dużymi zwierzętami (sarna, jeleń, łoś, dzik  

– „Big Four”) na drogach krajowych w latach 2014 – 2016 
15 380 

(591 zdarzeń zgłoszonych Policji – 3,8%) 



Różne poziomy szczegółowości analiz kolizji ze zwierzętami  

na drogach krajowych w Polsce  

Obszar całej Polski 

Województwo małopolskie 

Autostrada A4, droga krajowa 94 



Wyniki analiz dotyczących kolizji ze zwierzętami na drogach krajowych  

– obszar całej Polski 

Mała liczba kolizji 

ze zwierzętami 

Obszar wybrany do 

dalszych analiz  

(woj. małopolskie) 



Wyniki analiz dotyczących kolizji ze zwierzętami na drogach krajowych  

– obszary wokół autostrady A4 i drogi krajowej nr 94 w woj. małopolskim 



Wyniki analiz dotyczących kolizji ze zwierzętami na drogach krajowych  

– obszary wokół autostrady A4 i drogi krajowej nr 94 w woj. małopolskim 

Kolizje ze zwierzętami na tle lokalizacji korytarzy migracyjnych  

Odcinek drogi wyposażony  

w przejścia dla zwierząt 

Brak przejść dla zwierząt 



Wyniki analiz dotyczących kolizji ze zwierzętami na drogach krajowych  

– obszary wokół autostrady A4 i drogi krajowej nr 94 w woj. małopolskim 

Odcinek drogi Autostrada A4 Droga krajowa nr 94 

Łączna liczba kolizji  

z dużymi zwierzętami (Big Four)  

w latach 2014 – 2016 

51 374 

Łączna liczba kolizji  

z dużymi zwierzętami (Big Four)  

w latach 2014 – 2016  

na jeden kilometr drogi 

0.83 4.14 



Efekt barierowy i projektowanie przejść dla zwierząt  

– porównanie danych literaturowych z wynikami badań  

w województwie małopolskim  

Seiler A. The toll of the automobile: wildlife and roads in Sweden. Dissertation. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala. (2003) 

Wyniki badań  

w województwie małopolskim 



Przejścia dla zwierząt wybudowane w latach 1996-2016 

• Łącznie w latach 1996-2016 wybudowano 3549 (4000) przejść dla zwierząt za ok. 6,97 mld zł 

 

• W kolejnych latach wydane zostanie na budowę przejść dla zwierząt ponad 9 mld zł  

Bohatkiewicz J., Rymsza J., Werka J. Analiza efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych. IBDiM, Warszawa, 2017 r. 
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